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¢


احلمد هلل وصىل اهلل وسلم وبارك عىل حممد وعىل آله وصحبه. 

أما بعد. 

فقمد كنمت أقمرأ يف كتمب الشميخ العالَّممة عبدالرمحمن بمن حييمى املعلممي اليماين ت 
)١٣٨٦هم(. 

وممما قرأتمه لمه كتابمه املاتمع: )األنـوار الكاشـفة ملـا يف كتـاب أضـواء عـى السـنة من 
الزلـل والتضليـل واملجازفـة(. 

وهو ردٌّ عىل حممود أبو رية يف كتابه: )أضواء عى السنة املحمدية(.

قمال الشميخ  يف مقدمته -عمن كتماب أيب ريمة-: »فطالعته وتدبرتمه، فوجدته 
مجًعما وترتيًبما وتكميماًل للمطاعمن يف السمنة النبويمة، ممع أشمياء أخمر تتعلمق باملصطلمح 

وغريه«. 
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وكنمُت أدّون الفوائمد التمي متمر يب يف همذا الكتاب عمىل ُطّرته ثمم إين رأيمُت إخراجها 
هبا.  النفمع  ليعم 

واهللَ أسأل أن ينفعنا با علمنا وأن يزيدنا علًا ينفعنا إنه جواٌد كريم. 

وقمد كانمت قمراءيت يف الطبعمة القديمة طبعمة دار عامل الكتمب قبل خمروج املجموعة 
 .) املباركمة يف )جممموع مؤلفات الشميخ

واهلل املوفق.
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]١[  كان مالمك  يديمن باتبماع األحاديمث الصحيحمة، إال أنه ربما توقف عن 
األخمذ بحديمث ويقمول: »ليس عليمه العمل عندنما«، يرى أن ذلك يمدل عىل أن 
احلديمث منسموخ أو نحمو ذلمك، واإلنصماف أنه مل يتحمرر ملالك قاعمدة يف ذلك 

فوقعت له أشمياء خمتلفمة ]ص: 2٣[.

]2[  فأمما تقليمد األئممة فمهما قيمل فيه فمال ريمب أنه خمري بكثري ممن تتبمع الرخص 
.]27 ]ص: 

]٣[  عمادة مسملم أن يرتمب روايات احلديث بحسمب قوهتما: يقدم األصمح فاألصح 
]ص: 29[.

]4[  وإنما جماء عمن عمر أنمه هنى عمن اإلكثمار - يعني ممن كتابة احلديمث - ومرجع 
ذلمك إىل أمرين:

األول: استحباب أن ال يكون التحديث إال عند حضور احلاجة. 

الثاين:  مما رصح بمه ممن إيثمار أن ال يشمغل النماس - يعنمي بسماع األحاديث 
دون حضمور حاجمة - عمن القمرآن ]ص: 4٦[.
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]5[  ويف معمرض حديثمه عمن أيب حنيفمة قال: »ومما من حديمث خالفمه إال وله عذر 
ال خيمرج إن شماء اهلل عمن أعذار العلماء«،... بل ذهمب إىل أن القهقهة يف الصالة 
تنقمض الوضموء اتباًعما حلديمث ضعيمف، ومن ثمم ذكمر أصحابه أن ممن أصله 

تقديمم احلديمث الضعيمف - بله الصحيمح - عىل القيماس ]ص: 5١[.

]٦[  وقد ذكر أهل العلم أن أصول أحاديث األحكام نحو مخسائة حديث ]ص: 54[.

]7[  يف خطبمة كنمز العمال )٣:١( أن كل مما عمزى فيمه إىل تاريمخ ابمن عسماكر فهمو 
ضعيمف ]ص: 55[.

]٨[  يف خمر املغمرية يف إعطماء اجلدة السمدس قال: »فكيمف وهو منقطمع، ألن قبيصة 
مل يمدرك أبما بكمر، وعثان بن إسمحاق وإن وثمق ال يعمرف يف الروايمة إال برواية 

الزهمري وحمده عنه همذا اخلر وحمده« ]ص: ٦5[.

]9[  وتوثيق العجيل وجدته باالستقراء، كتوثيق ابن حبان أو أوسع ]ص: ٦٨[.

  فإن العجيل قريب من ابن حبان أو أشد، عرفت ذلك باالستقراء ]ص: ١0٨[.

]١0[  حديمث اسمتخالف عميل  تفمرد بمه أسماء بمن احلكمم الفمزاري، وهو 
رجمل جمهمول، وقمد رده البخماري وغمريه كما يف ترمجمة أسماء ممن هتذيمب 

]ص٦٨[. التهذيمب 

]١١[  عممر  المذي نسمب إليمه كراهيمة اإلكثمار قمد جماءت عنه - ممع تقدم 
وفاتمه- أكثمر ممن مخسمائة حديمث، ولمه يف صحيمح البخماري وحده سمتون 

حديًثما ]ص: 72[.
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]١2[  وممن تدبمر األحاديمث يف إنمزال القرآن عىل سمبعة أحمرف وما اتصمل بذلك، 
بمأن لمه أن اهلل  أنمزل القمرآن عىل حرف همو األصل، ثم تكمرر تعليم 
جريمل للنبي  لتام سمبعة أحرف، وهذه األحرف السمتة الزائدة 
عبمارة عمن أنمواع ممن املخالفة يف بعمض األلفماظ للفمظ احلمرف األول بدون 
اختمالف يف املعنمى، فمكان النبمي  يلقمن أصحابه فيكمون بني ما 
يلقنمه ذا ومما لقنمه ذاك يشء ممن ذاك االختالف يف اللفظ، فحفمظ أصحابه كل 
بما لقمن، وضبطموا ذلمك يف صدورهم ولقنموه النماس، ورفع احلمرج مع ذلك 
عمن املسملمني، فمكان بعضهم ربما تلتبس عليمه كلمة ممما حيفظه أو يشمق عليه 
النطمق هبما فيكمون له أن يقمرأ بمرادفهما، فمن ذلمك مما كان يوافمق حرًفا آخر 
ومنمه مما ال يوافمق، ولكنمه ال خيمرج عمن ذاك القبيمل، ويف فتمح البماري ثبمت 
عمن غمري واحمد ممن الصحابمة أنمه كان يقمرأ باملمرادف ولمو مل يكن مسمموًعا 
لمه، فهمذا رضب حممدود ممن القمراءة باملعنمى رخمص فيمه ألولئمك، وكتمب 
القمرآن بحمرة النبمي  يف قطمع ممن اجلريمد وغمريه وتكمون يف 
القطعمة اآليمة واآليتان وأكثر، وكان رسمم اخلمط يومئذ حيتممل - واهلل أعلم - 
غالمب االختالفمات التمي يف األحمرف السمبعة، إذ مل يكمن له شمكل وال نقط، 
وكانمت حتمذف فيمه كثري من األلفمات ونحو ذلمك كا تراه يف رسمم املصحف، 
وبذلمك الرسمم عينمه نقمل ما يف تلمك القطع إىل صحمف يف عهمد أيب بكر، وبه 
كتبمت املصاحمف يف عهمد عثمان، ثمم صار عمىل النماس أن يضبطموا قراءهتم، 
 ، بمأن جيتممع فيهما األممران: النقمل الثابمت بالسماع ممن النبمي
واحتال رسمم املصاحمف العثانية، وبذلمك خرجت من القمراءات الصحيحة 
تلمك التغيمريات التمي كان يرتخمص هبما بعمض النماس، وبقمي ممن األحرف 
السمتة املخالفمة للحمرف األصيل مما احتمله الرسمم، ولعلمه غالبهما إن مل يكن 
مجيعهما ممع أنه قمد وقمع اختالف يسمري بمني املصاحمف العثانيمة، وكأنمه تبًعا 
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للقطمع التمي كتب فيهما القرآن بحمرة النبمي ، كأن توجد اآلية 
يف قطعتمني كتبمت الكلممة يف إحدامهما بوجه ويف األخمرى باآلخمر، فبقي هذا 

االختالف يف القمراءات الصحيحمة ]ص: 7٦[.

]١٣[  وقمد قمص اهلل  يف القمرآن كثمرًيا من أقموال خلقه بغري ألفاظهمم، ألن من 
ذلمك مما يطمول فيبلمغ احلد املعجمز، ومنه مما يكون عن لسمان أعجممي، ومنه 
مما يمأيت يف موضمع بألفماظ ويف آخمر بغريهما، وقمد تتعمدد الصور كما يف قصة 

موسمى، ويطول يف موضمع وخيترص يف آخمر ]ص: 77[.

]١4[  واعلمم أن األحاديمث الصحيحمة ليسمت كلهما قوليمة، بمل منهما ما همو إخبار 
عمن أفعمال النبمي  وهمي كثمرية، ومنهما مما أصلمه قمويل، ولكن 
الصحمايب ال يذكمر القول بل يقمول: أمرنما النبي  بكمذا، أو هنانا 
عمن كمذا، أو قمى بكمذا، أو أذن يف كمذا... وأشمباه همذا، وهمذا كثمري أيًضا، 
وهمذان الربمان ليسما حممل نمزاع، والمكالم يف مما يقمول الصحايب فيمه: قال 
رسمول اهلل كيمت وكيمت، أو نحمو ذلمك، وممن تتبمع همذا يف األحاديمث التي 
يروهيما صحابيمان أو أكثمر ووقمع اختمالف فإنما هو يف بعمض األلفماظ، وهذا 
يبمني أن الصحابمة مل يكونموا إذا حكموا قولمه  هيملمون ألفاظمه 
البتمة، لكمن منهمم ممن حيماول أن يؤدهيما فيقمع لمه تقديمم وتأخمري أو إبمدال 
الكلممة بمرادفهما ونحمو ذلمك، وممع همذا فقمد عمرف مجاعمة ممن الصحابمة 

كانموا يتحمرون ضبمط األلفماظ ]ص: 79[.

]١5[  وأمما قمول بعضهمم بعمد وفماة النبمي  »السمالم عمىل النبمي«، 
بمدل »السمالم عليمك أهيما النبمي« فقمد يكمون النبي  خمريه بني 
اللفظمني، وقمد يكمون فعل ذلمك باجتهاد خشمية أن يتوهم جاهمل أن اخلطاب 

عمىل حقيقتمه ]ص: ٨٣[.
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]١٦[  البيهقي يروي يف كتبه األحاديث بأسمانيده إىل شميخ البخاري أو شميخ شميخه 
وممن فوقمه، ويقمع يف لفظمه خمالفمة للفمظ البخماري ممع اتفماق املعنمى، وممع 
ذلمك يقمول: »أخرجمه البخاري عمن فمالن« وال يبني اختمالف اللفمظ، وكذا 
يصنمع البغموي، وأقمول: العذر يف همذا واضح، وهمو اتفاق املعنى ممع جريان 
العمادة بوقموع االختمالف يف بعمض األلفماظ، وكتاب البخماري متواتمر فأقل 

طالمب حديث يشمعر باملقصمود ]ص: ٨٦[.

]١7[  معنمى التسماهل يف عبمارة األئممة همو التسماهل بالروايمة، كان ممن األئمة من 
إذا سممع احلديمث مل يمروه حتمى يتبمني له أنمه صحيمح أو قريب ممن الصحيح 
أو يوشمك أن يصمح إذا وجمد مما يعضمده، فمإذا كان دون ذلمك مل يمروه البتة، 
ومنهمم ممن إذا وجد احلديث غري شمديد الضعمف، وليس فيه حكم وال سمنة، 
إنما همو يف فضيلمة عمل متفق عليمه كاملحافظة عمىل الصلموات يف مجاعة ونحو 
ذلمك مل يمتنمع ممن روايتمه، فهمذا همو املمراد بالتسماهل يف عباراهتمم، غمري أن 
بعمض من جماء بعدهم َفِهمم منها التسماهل فيا يمرد يف فضيلة ألممر خاص قد 
ثبمت رشعمه يف اجلملة كقيام ليلمة معينة، فإهنما داخلة يف مجلة مما ثبت من رشع 
قيمام الليمل، فبنمى عىل همذا جمواز أو اسمتحباب العممل بالضعيمف، وقد بني 

الشماطبي يف )االعتصـام( خطمأ هذا الفهمم ]ص:٨7-٨٨[.

التشديد، جاء عن بعضهم -  أبلغ  الرواة  العلم يشددون يف اختيار  ]١٨[  وكان أهل 
من  احلديث  نسمع  أن  أردنا  إذا  كنا  قال:  أنه  بن حي-  بن صالح  احلسن  أظنه 
أتريدون أن تزوجوه؟ وجاء مجاعة إىل شيخ  رجل سألنا عن حاله حتى يقال: 
ليسمعوا منه فرأوه خارًجا وقد انفلتت بغلته وهو حياول إمساكها وبيده خمالة 

يرهيا إياها، فالحظوا أن املخالة فارغة، فرجعوا ومل يسمعوا منه.
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قالوا: هذا يكذب عىل البغلة فال نأمن أن يكذب يف احلديث. 

 وذكمروا أن شمعبة كان يتمنمى لقماء رجمل مشمهور ليسممع منمه، فلما جماءه وجمده 
يشمرتي شميًئا ويسمرتجح يف امليمزان، فامتنمع شمعبة ممن السماع منمه ]ص: 90[.

]١9[  وأمما الشمام فال ريمب أن املوضوعمات يف فضلها كثمرية، ولكن ليمس من احلق 
يف يشء أن تعمد داللمة اخلمر عمىل فضلهما دلياًل عىل وضعمه، فمإن فضلها ثابت 

بالقمرآن، وكذلمك احلال يف بيت املقمدس ]ص: 94[.

  20[  وكان عنمد عبمد اهلل بمن عممرو بمن العماص صحيفة عمن النبي[
كان يسمميها »الصادقمة« متيمًزا هلما عمن صحمف كانمت عنمده ممن كتمب أهل 
الكتماب، وزعمم كعب أن سماعة اإلجابمة إنا تكون يف السمنة مرة أو يف الشمهر 
ممرة، فمرد عليمه أبمو هريرة وعبمد اهلل بن سمالم بخر النبمي  أهنا 
يف كل يموم مجعمة، وبلمغ حذيفمة أ ن كعًبما يقمول: إن السماء تمدور عمىل قطب 
كقطمب الرحمى، فقمال حذيفة: »كمذب كعمب«.... وبلغ ابمن عبماس أن نوًفا 
البمكايل - وهمو ممن أ صحاب كعمب - يزعم أن موسمى صاحمب اخلر غري 
موسمى بمن عممران، فقال ابمن عباس: »كمذب عمدو اهلل.. « ولذلمك نظائر... 

]ص: 9٨[.

]2١[  وأمما مما رواه كعمب ووهمب عمن النبمي  فقليمل جمًدا، وهمو 
مرسمل ألهنما مل يدركاه، واملرسمل ليس بحجمة، وقد كان الصحابمة ربا توقف 
بعضهمم عمن قبمول خمر بعض إخوانمه ممن الصحابة حتى يسمتثبت فما بالك 
بما يرسمله كعمب، فأما وهمب فمتأخر، وأمما ما رويماه عن بعمض الصحابة أو 
التابعمني فمإن أهمل العلم نقدوه كما ينقمدون رواية سمائر التابعمني ]ص: 9٨[.
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]22[  مما ورد ممن أن عيسمى يدفمن مع النبمي  ال يصح، قمال البخاري 
يف )التاريـخ الكبـر( )2٦٣/١( – بعمد ذكره اخلر من طريق حممد بن يوسمف 
بمن عبمد اهلل بمن سمالم عمن أبيه عمن جمده »ليدفن عيسمى بمن مريم ممع النبي 
 يف بيتمه« قمال حمممد: »همذا ال يصمح عنمدي، وال يتابمع عليمه« 

]ص: ١0١ بتمرصف[.

]2٣[  ويف )تفسممري ابممن كثممري(: يقممع يف كالم كثممري مممن السمملف إطممالق التمموراة 
عممىل كتممب أهممل الكتمماب، وقممد ورد يف بعممض األحاديممث ممما يشممبه هممذا 

.]١02 ]ص: 

]24[  وحمق عمىل ممن يبتمىل بسماع شمبهات دعماة النرصانيمة واإلحلماد أن يقمرأ ذاك 
الكتماب )إظهـار احلـق( ليتضمح لمه غايمة الوضموح أن الفسماد مل يمزل يعرتي 
كتمب أهل الكتماب مجلة وتفصيمال، وحمققوهم حيارى ليس بيدهمم إال التظني 
والتمنمي والتحمر والتأسمف، ومن ثم يتبني المر احلقيقمي ملحاولتهم الطعن 
يف األحاديمث النبويمة، ألن دهاهتمم حاولموا الطعمن يف القرآن فتبني هلمم أنه ما 
إىل ذلكمم من سمبيل، فأقبلموا عىل النظمر يف األحاديث فوجدوا أنمه قد روي يف 
مجلمة مما روي كثمري ممن املوضوعات، وحريهمم املجهمود العظيم المذي قام به 
علماء األمة السمتخالص الصحيمح ونفي الواهمي والسماقط واملوضوع حتى 
قمال بعضهمم: »لتفتخر املسملمون بعلم حديثهم ما شماءوا«، ولكنهمم اغتنموا 
انمرصاف املسملمني عن علمم احلديث وجهمل السمواد األعظم منهمم بحقيقته 
فراحموا يشمككون ويتهجممون، وال غرابمة أن يوقعهمم احلسمد يف همذا وأكثر 

منمه، وإنما الغرابمة يف تقليد بعض املسملمني هلمم ]ص: ١0٣[.
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]25[  قمد رسح عممر ممن املدينمة إىل العمراق نرص بمن حجاج لغمري ذنمب إال أنه كان 
بمارع اجلمال وكان باملدينمة كثمري ممن النسماء، يغيمب أزواجهن يف اجلهماد وقد 
ذكمرت إحداهمن نمرصا يف شمعر هلما، وجلمد عممر صبيمغ بن عسمل ونفماه إىل 
العمراق وكتمب أن ال جيالسمه أحمد ألمر واحمد وهو أنمه يكثر من السمؤال عن 
كلمات ممن القمرآن ال تتعلمق باألحمكام، ونرص سملمي وصبيغ متيممي مل يكن 
هلما عمرق يف هيوديمة وال نرصانية، وكعمب محريي حديمث العهمد باليهودية ال 
منعمة لمه و ال حاجمة باملسملمني إليمه، فهمل يعقمل أن يشمعر الفاروق منمه بأن 
إسمالمه مدخمول وأنمه داهيمة ذو أغراض خبيثمة ثم يدعمه معه باملدينمة يدخل 
إليمه ممع أصحابمه ويتكلم يف جملسمه وربا يستشمريه ال حيذره وال حيمذر الناس 

منمه ]ص: ١07[.

]2٦[  كتاب العظمة تكثر فيه الرواية عن الكذابني والساقطني واملجاهيل ]ص: ١١٦[.

]27[  سمعيد بمن مسملمة بن هشمام، قمال فيمه البخماري: »منكمر احلديث فيمه نظر«، 
وهمذا من أشمد اجلمرح يف اصطمالح البخماري ]ص: ١١٦[.

]2٨[  كانمت الصمالة قبل اهلجمرة ركعتمني ركعتني كا ثبمت يف الصحيح، فخمسمون 
صمالة مائمة ركعمة، وليمس أداة مائمة ركعمة يف اليموم والليلمة بمسمتحيل، ويف 
النماس اآلن ممن يصميل يف اليموم والليلمة نحمو مائمة ركعمة، ومنهم ممن يزيد، 
ويف تراجمم كثمري ممن كبمار املسملمني أن منهمم ممن كان يصميل أكثر ممن ذلك 
بكثمري، بمل إن أداء مائمة ركعمة يف اليموم والليلمة ليمس بعظيم املشمقة يف جانب 
مما هلل  ممن احلمق ومما عنده ممن عظيمم اجلمزاء يف الدنيما واآلخمرة، نعم 

قمال اهلل : ڇ ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉڇ ]]البقمرة: 45، 4٦[، وما وقع يف كالم موسمى 
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»إن أمتمك ال تطيمق« ويف رواية: »ال تسمتطيع«، ليس معناه أن ذلك مسمتحيل، 
وإنما معنماه أن ذلمك يشمق عليهما، وهلمذا أطلق همذه العبمارة بعد بيمان رجوع 
الصمالة إىل مخمس، قمال موسمى: »إن أمتمك ال تسمتطيع مخمس صلموات كل 
يموم«؛ فأمما اهلل  فالفمرض يف علممه مخمس صلموات فقمط، ولكنمه 
سمبحانه إذا أراد أن يرفمع بعمض عبماده إىل مرتبمه هيأ له ما يسمتحق بمه املرتبة، 
وممن ذلمك أن هييمئ مما يفهم منمه العبمد أنه مكلمف بعممل معني شماق فيقبل 
التكليمف ويسمتعد ملحاولمة األداء فحينئذ يعفيه اهلل  ممن ذلك العمل 
ويكتمب لمه جمزاء قبولمه وحماولمة الوفماء بمه أو االسمتعداد لذلمك ثمواب من 

عملمه، وممن همذا القبيمل قصمة إبراهيم يف ذبمح ابنه.

 وأمما حمممد  فمكان يعلمم أن األداء ممكن كما ممر، وكان يف ذلك 
املقمام الكريمم مسمتغرًقا يف اخلضموع والتسمليم ووفقمه اهلل  لقبمول مما 
فهممه يف فرض مخسمني واالسمتعداد ألدائهما ليكون همذا القبول واالسمتعداد 
مقتضًيما السمتحقاق مما أراد اهلل  أن يعطيمه وأمتمه ممن ثمواب مخسمني 
صمالة، وقبولمه واسمتعداده عنمه وعمن أمتمه يف حكم قبمول األمة فإهنما تبع له 
وكان همو النائمب عنهما، عمىل أنمه ما ممن مؤمن ممن أمتمه يطلع عمىل احلديث 
ويراجمع نفسمه إال رأى أنمه لمو كان املفمروض مخسمني صمالة لبذل وسمعه يف 
أدائهما والوفماء هبما، فأما املراجعمة للتخفيف بعد مشمورة موسمى فإنما كانت 
بعمد أن اسمتقر القبمول والعزم عمىل األداء وعىل وجمه الرجماء إن خفف فذاك 

وإال فالقبمول واالسمتعداد بحالمه ]ص: ١20-١2١[.

  29[  روى أمحمد عمن جابر بن عبمد اهلل أن عمر بن اخلطماب أتى النبي[
  النبمي  الكتماب فقمرأه عمىل  بكتماب أصابمه ممن بعمض أهمل 
فغضمب وقمال: »أمتهوك�ون فيه�ا ي�ا اب�ن اخلط�اب؟ وال�ذي نفس�ي بي�ده ل�و أن 



خمتارات من كتاب األنوار الكاشفة

14

موس�ى كان حًي�ا م�ا وس�عه إال أن يتبع�ي، ويف رواي�ة فغض�ب وق�ال: جئتك�م بها 
بيض�اء نقي�ة، ال تس�ألوا أه�ل الكت�اب ع�ن ش�يء فيخربوك�م حبق فتكذب�وا به أو 

بباط�ل فتصدق�وا به«.

أقول:  همذا من روايمة جمالد عن الشمعبي عن جابمر، وجمالد ليس بالقموي، وأحاديث 
الشمعبي عمن جابمر أكثرها مل يسممعه الشمعبي ممن جابر، وعىل فمرض صحته 

فالغضمب من املجميء بذاك الكتاب كان لسمببني:

األول:  إشمعاره بظمن أن رشيعتهمم مل تنسمخ، وهلمذا دفع ذلمك بقوله: »لو أن موسمى 
كان حًيما مما وسمعه إال أن يتبعني«.

والثاين:  أنه قد سبق للمرشكني قوهلم يف القرآن والنبي : ڇ چ چ 
اعتياد  ويف   ،]5 ]الفرقان:  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڇ 
الصحابة اإلتيان بكتب أهل الكتاب وقراءهتا عىل النبي  ترويج 
لذلك التكذيب، والسببان منتفيان عمن اطلع عىل بعض كتبهم بعد وفاة النبي 

 كعبد اهلل بن عمرو ]ص: ١22[.

]٣0[  وصاحمب )االقتضـاء( يمورد يف مؤلفاتمه األحاديمث ممن حفظه،وإنما الرواية 
)أصمدق( كما يف صحيمح البخماري وغمريه. همذا وقمد بمني أهمل العلمم أن 

مقصمود معاويمة بالكمذب اخلطمأ ]ص: ١27[.

]٣١[  غالب ما يروى عن كعب مكذوب عليه.]ص: ١2٨[.

]٣2[  إشمارة السميوطي يف )اجلامع( للحديث بالصحة، ليسمت معتممدة دائًا. ]ص: 
بترصف[.  ١٣١
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]٣٣[  فأمما اجلساسمة فشميطان، وأمما الدجمال فقمد قمال بعضهم إنمه شميطان، وعىل 
الدجمال  فمرأوا  وأصحابمه  لتميمم    اهلل  كشمف  إشمكال،  فمال  همذا 
وجساسمته وخاطبومهما ثم عاد حاهلما إىل طبيعة الشمياطني من االسمتتار، وإن 
كان الدجمال إنسماًنا فمال أرى ذلمك إال شميطاًنا مثِّمل يف صمورة الدجمال، ألن 
النبمي  قمال يف أواخمر حياتمه: »أرأيتك�م ليلتك�م ه�ذه، ف�إن رأس 
مائة س�نة ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد«، واحلكمة يف كشمف 
اهلل  لتميمم وأصحابمه عما كشمف هلم عنمه أن خيمروا بذلمك فيكون 
موافًقما ملما كان النبمي  خير بمه فيزداد املسملمون وثوًقا بمه، وهذا 
»وحدث�ي   بعمد ذكمره لتميمم:  بمني يف احلديمث إذ قمال النبمي 
حديًث�ا واف�ق ال�ذي كن�ت أحدثك�م ع�ن مس�يح الدج�ال« ثم قال: »أال هل كنت 
حدثتك�م ذل�ك«؟ فقمال النماس: نعمم، فقمال: »فإن�ه أعجب�ي حدي�ث متي�م أن�ه 

واف�ق ال�ذي كن�ت أحدثك�م عن�ه وع�ن املدين�ة ومك�ة« ]ص١٣4[.

]٣4[  مل يكمن شمق الصمدر – يعني من النبمي  - إلزالة أثر النخسمة كا 
زعمم، وإنما كان لتطهمري القلب ممن يشء خيلق لكل إنسمان بمقتمى أنه خلق 
ليبتمىل، أمما تكمراره فقمد أنكمره بعضهم كما يف )الفتح( محماًل ملما ورد من ذلك 
عمىل خطأ بعمض المرواة، ويف )صحيح مسـلم( ذكمر وقوعمه يف الطفولة وعند 
اإلرساء، وقمال يف األول: »أت�اه جربيل.. . فاس�تخرج منه علقة، فقال: هذا حظ 
الش�يطان من�ك، ث�م غس�له...« وقمال يف حديمث اإلرساء: »فن�زل جربي�ل ففت�ح 
ص�دري ث�م غس�له...ثم جاء بطس�ت م�ن ذهب ممتلئ حكمة وإميان�ا فأفرغها يف 
ص�دري«، فليمس يف الثماين ذكر إخمراج القلمب وال إخراج علقة منمه، وال ذكر 
حمظ الشميطان، وإنما فيه ذكر الصمدر وزيادة ذكمر إفراغ احلكممة واإليان فيه، 
فتبمني أن املقصمود ثانًيما غمري املقصمود أواًل، وأن كال ممن املقصودين مناسمب 
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لوقمت وقوعمه، ويف )الفتـح(: »قمال ابمن أيب مجمرة: احلكممة يف شمق قلبمه مع 
القمدرة عمىل أن يمتلمئ قلبه إياًنما وحكمة بدون شمق: الزيمادة يف قموة اليقني، 
ألنمه أعطمى برؤيمة شمق بطنمه وعمدم تأثمره بذلمك مما أممن معمه ممن مجيمع 
املخماوف العاديمة، فلذلمك كان أشمجع النماس وأعالهمم حماال، وقد وصف 

بقولمه : ڇ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڇ ]النجمم: ١7[«.

أقول:  وحكممة عمامل الغيمب والشمهادة  أدق وأخفمى ممن أن حييمط هبما 
البمرش. ]ص: ١٣٦-١٣7[.

]٣5[  والذيمن حفظموا القمرآن كلمه يف عهمد النبمي  ليسموا ممن أكابمر 
الصحابمة، وقمد مات أبمو بكر وعمر قبمل أن يسمتويف كل منها القمرآن حفًظا، 

وكان هنماك عماًل:

. األول: التلقي من النبي

الثاين:  األداء، فأمما التلقمي فلمم يكمن يف وسمع الصحابمة أن يالزمموا النبمي صىل اهلل 
عيل وسملم مالزممة مسمتمرة. ]ص: ١40[.

]٣٦[  وقمد عرفهمم أبمو هريمرة  التعريمف احلمق فقمال كما يف الصحيحمني 
وغريمهما: »وأهمل الصفمة أضيماف اإلسمالم ال يمأوون عمىل أهمل وال ممال 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڇ   : اهلل  قمال  وقمد  المخ« 
لألنصمار  كان  اآليمة،   ]27٣ ]البقمرة:  ڇ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
املهاجريمن  ممن  كثمري  وكان  غلتهما،  ممن  ويأكلمون  فيهما  فيعملمون  حوائمط 

يتاجمرون.
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 وكان أهمل الصفمة يقوممون بفمروض عظيممة، منهما تلقمى القمرآن والسمنة، 
فكانمت الصفمة مدرسمة لإلسمالم، فكانمت نفقتهمم عىل سمائر املسملمني وإن 
سمميت صدقمة، وكانوا بجموار النبمي  يؤثرهم عىل نفسمه، وقد 
جماء اهلل أبماك بسمبي، فاذهبمي فاسمتخدميه، فقالمت: »وأنا واهلل لقمد طحنت 
حتمى جمليمت يمداي...« احلديمث، وفيمه أهنا أتيما النبمي  فذكرا 
لمه ذلك فقمال: »واهلل ال أعطيكم�ا وأدع أهل الصف�ة تط�وى بطونه�م ال أجد ما 
أنف�ق عليه�م....« احلديمث، وكان أبمو هريمرة ممن بني أهمل الصفة خيمدم النبي 
 ويمدور معه، فلمم يكن ليجموع إال والنبي  وأهل 

بيتمه جيماع، فهمل يف ذلمك اجلوع ممن عيب؟

]٣7[ وابن عجالن مل يدرك أبا هريرة.

]٣٨[  وقمد جماء الغسمل ممن غسمل امليمت ممن حديمث عميل وفعلمه وممن حديمث 
عائشمة وحذيفمة وأيب سمعيد واملغمرية، فممن أهل العلمم من يسمتحب، ومنهم 
ممن يوجمب، ومنهمم من يقمول: منسموخ، ومنهم من ينكمر، ويظهمر يل أن من 
جعلمه ممن بماب التطهمري حلمدث أو نجمس قمد أبعمد، وممن أنكمره ألن امليت 
ليمس بنجمس فقمد أبعمد، وإنما همو ملعنمى آخمر، والعارفمون بعلمم النفمس 

والصحمة يمرون لمه تعليًقما بذلمك واهلل أعلم.

]٣9[  اختلمف المرواة عمن الزهمري يف حكايمة القصمة، وأحسمنهم سمياًقا يونس بن 
يزيمد األيميل، وقد شمهد لمه ابن املبمارك بمأن كتابه صحيمح وأنه كتمب حديث 
الزهمري عمىل الوجمه، أي كا تلفظ بمه الزهمري، ويف روايته يف صحيح مسملم 
بعمد كالم احلمارث: »فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقمال: ال يورد ممرض عىل 
مصمح. فما رواه احلمارث يف ذلمك حتى غضمب أبو هريمرة: قلمت: أبيت. قال 
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  ابمن سملمة: ولعمري لقمد كان أبو هريمرة حيدثنا أن رسمول اهلل
قمال: ال عمدوى. فمال أدري نيس أبمو هريرة أم نسمخ أحد القولمني اآلخر«.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ڇ   : اهلل  ]40[  قال 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
]الشعراء: 224- 227[. ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ڇ 

 وقمال البخماري يف صحيحمه: »بماب مما جيموز ممن الشمعر والرجمز واحلمداء 
المخ« وذكمر أحاديمث، ثمم قمال: »باب هجماء املرشكمني« وذكمر أحاديث، ثم 
قمال: »بماب ما يكمره أن يكمون الغالب عىل اإلنسمان حتى يصده عمن ذكر اهلل 
 : والعلمم والقمرآن« وأخمرج فيمه حديمث ابمن عممر عمن النبي
»ألن ميتل�ئ ج�وف أحدك�م قبيًح�ا خ�ًرا ل�ه م�ن أن ميتل�ئ ش�عًرا« ومن حديث 
أيب هريمرة، »ألن ميتل�ئ ج�وف رج�ًا قبيًح�ا يري�ه خ�ر م�ن أن ميتل�ئ ش�عًرا«، 
وأخمرج مسملم يف صحيحمه حديمث أيب هريمرة ثمم أخمرج مثلمه ممن حديث 
سمعد بمن أيب وقاص، ثمم من حديمث أيب سمعيد اخلمدري مثله كلممة: »يريه« 
وقمد جماء احلديمث يف غري الصحيحمني عن غري همؤالء من الصحابمة. وأما ما 
ذكمره أبمو ريمة عن عائشمة فهو من روايمة الكلبي وهمو كذاب، عمن أيب صالح 
مموىل أم هانمئ وهمو واه. واإلنماء إذا امتمأل بميء مل يبمق فيمه متسمع لغمريه، 
فممن امتمأل جوفه شمعًرا امتنمع أن يكون مممن اسمتثنى يف اآلية ووصمف بقوله 
: ڇ ۇئ ۇئ ۆئ ڇ ]األنفمال: 45[ وهمذا بحممد اهلل واضمح.

]4١[ وهبذا علم حفظه للقرآن وإتقانه – يعني أبا هريرة.

]42[ وتلك شكاة ظاهر عنك عارها.
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]4٣[  وكان عممر  للصحابمة بمنزلة الوالد، يعطف ويشمفق ويؤدب ويشمدد 
تنماول بدرتمه بعمض   قمد عرفموا لمه ذلمك، وقمد  وكان الصحابمة 
أكابرهمم كسمعد بمن أيب وقماص وأيب بن كعمب ومل يمزده ذلك عندهمم إال حًبا 
)انظمر سـنن الدارمـي: بماب ممن كمره الشمهرة واملعرفمة. وطبقات ابن سمعد: 
ترمجمة عممر( فأهمل العلم واإليمان ينظرون إىل ما جمرى من ذلك نظمرة غبطة 
وكبمار علمم وملمن أدبمه عممر. وأهمل األهمواء ينظمرون نظمرة طعن عمىل أحد 
الفريقمني كما صنعمه أبمو رية هنما. وكما يصنعمه الرافضمة يف الطعن عمىل عمر.

]44[  فأمما القصمة فقمد أجاب عنهما أهل العلم. وسمأخلص ذلمك: ثبمت يف الكتاب 
والسمنة أن املالئكمة قمد يتمثلمون يف صمور الرجال، وقمد يراهمم كذلك بعض 
األنبيماء فيظنهمم ممن بنمي آدم كما يف قصتهمم ممع إبراهيمم وممع لموط عليها 
السمالم- اقمرأ من سمورة ]همود اآليمات ٦9-٨0[ وقمال اهلل  يف 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ    مريمم 
ک ک ک ک ڇ. ]مريمم: ١7، ١٨[ ويف السمنة أشمياء ممن ذلمك وأشمهرها مما 

يف حديث السمؤال عن اإليمان والسمالم واإلحسمان....فمن كان جاحًدا هلذا 
كلمه أو مرتابما فيمه فليمس كالمنا معمه، وممن كان مصدًقا علمم أنمه ال مانع أن 
يتمثمل ملمك املموت رجاًل ويأيت إىل موسمى فمال يعرفه موسمى، اجلسمد املادي 
المذي يتمثمل بمه امللمك ليمس جسمده احلقيقمي، وليمس ممن الزم متثلمه فيه أن 
خيمرج امللمك عمن ملكيتمه، وال أن خيمرج ذاك اجلسمم املمادي عمن ماديتمه، وال 
أن تكمون حقيقمة امللمك إىل ذاك اجلسمم كنسمبة أو روح النماس إىل أجسمامهم، 
فعمىل همذا أو عمرض رضب أو طعمن أو قطع لمذاك اجلسمم مل يلمزم أن يتأمل هبا 
  امللمك وال أن تؤثمر يف جسممه احلقيقمي، ما املانمع أن تقتمي حكمة اهلل
أن يتمثمل ملمك املموت بصمورة رجمل ويأممره اهلل أن يدخمل عىل موسمى بغتة 
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ويقمول لمه مثاًل: سمأقبض روحمك. وينظر مماذا يصنمع ؟ لتظهر رغبة موسمى 
يف احليماة وكراهيتمه للمموت فيكمون يف قمص ذلمك عرة ملمن بعده.

 فعمىل همذا فإن موسمى ملما رأى رجماًل ال يعرفمه دخل بغتمة وقال ما قمال، محله 
حمب احليماة عمىل االسمتعجال بدفعمه، ولوال شمدة حمب احليماة لتأنمى وقال: 

ممن أنمت وما شمأنك؟ ونحمو ذلك.

 ووقموع الصكمة وتأثريهما كان عىل ذاك اجلسمد العارض، ومل ينمل امللك بأس. 
فأمما قولمه يف القصة: »فمرد اهلل عليه عينمه« فحاصلمه أن اهلل  أعاد 
متثيمل امللمك يف ذاك اجلسمد املمادي سمليًا، حتمى إذا رآه موسمى قد عاد سمليًا 

ممع قرب الوقمت عمرف ألول وهلة خطمأه أول مرة.

]45[  واعلمم أن النماس ختتلمف مداركهمم وأفهامهمم وآراؤهمم والسميا فيما يتعلق 
  باألممور الدينيمة والغيبيمة لقصور علمم الناس يف جانمب علم اهلل
وحكمتمه، وهلمذا كان يف القمرآن آيمات كثمرية يستشمكلها كثري من النماس وقد 
ألفمت يف ذلمك كتب، وكذلك استشمكل كثري ممن الناس كثرًيا ممن األحاديث 
الثابتمة عمن النبمي ، منها ما هو ممن رواية كبمار الصحابة أو عدد 
منهمم كما ممر، وهبمذا يتبمني أن استشمكال النمص ال يعنمي بطالنمه. ووجمود 
النصموص التمي يستشمكل ظاهرهما مل يقمع يف الكتماب والسمنة عفمًوا وإنما 
همو أممر مقصمود رشًعا ليبلمو اهلل  مما يف النفموس ويمتحمن ما يف 

الصمدور. وييمر للعلماء أبوًبما ممن اجلهماد يرفعهم اهلل بمه درجات.

]4٦[  همذا وأنمت تعلمم أن أبا هريمرة رجل أممي ال يكتمب وال يقرأ الكتمب، وعاش 
حتمى ناهمز الثانمني، منهما نحمو أربعمني سمنة حيمدث، وكثمر حديثمه، ومل يكن 
معصوًمما عمن اخلطمأ، وكذلمك املوثقمون ممن المرواة عنمه وممن بعدهمم. أما 
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غمري املوثوقمني فمال اعتمداد هبمم، وقمد عماداه املبتدعمة ممن اجلهميمة واملعتزلة 
والرافضمة، وغماله أصحماب الرأي كما مرت شمواهده يف الرتمجمة، وحرصوا 
كل احلمرص عمىل أن جيدوا يف أحاديثه مما يطعنون به عليمه وتتابعت جهودهم، 
ثمم جماء أبمو رية فأطمال التفتيمش والتنبيمش وقى يف ذلك سمنني ممن عمره، 

وممع ذلمك كلمه كانمت النتيجمة ما تقمدم، فعىل مماذا يمدل هذا؟.

 لقيمه يف  النبمي  ]47[  وأمما مما خيصمه فمنمه يف الصحيحمني عنمه أن 
طريمق ممن طمرق املدينمة وهو جنمب فانسمل فذهمب فاغتسمل، فتفقمده النبي 
، فلما جماء قمال: أيمن كنمت يا أبما هريمرة؟ قمال: يا رسمول اهلل 
لقيتنمي وأنما جنمب، فكرهمت أن أجالسمك حتمى اغتسمل. فقمال رسمول اهلل 

»س�بحان اهلل، إن املؤم�ن ال ينج�س« لفمظ مسملم  :

 ومما يف صحيمح البخماري ممن قمول النبمي : »لق�د ظنن�ت ي�ا أبا 
هريرة أن ال يسألي أحد عن هذا احلديث أول منك، ملا رأيت من حرصك على 

احلديث.. ..«.

 : ويف صحيمح مسملم وغمريه يف قصمة إسمالم أممه قمول النبمي 
»الله�م حب�ب عبي�دك ه�ذا- يع�ي أب�ا هري�رة - وأم�ه إىل عب�ادك املؤمن�ن.. .. 
« قمال ابمن كثمري يف البدايمة: »وهمذا احلديث ممن دالئل النبموة، فإن أبما هريرة 

حمبمب إىل مجيع النماس..«.

 ويف اإلصابـة: »وأخمرج النسمائي بسمند جيمد يف العلمم ممن كتماب السمنن أن 
رجماًل جماء إىل زيمد بمن ثابمت فسمأله فقال لمه زيمد: عليك بمأيب هريمرة، فإن 
بينما أنما وأبو هريرة وفالن يف املسمجد ندعمو اهلل ونذكره إذ خرج علينا رسمول 
اهلل  حتمى جلمس إلينما فقمال: عودوا للمذي كنتم فيه، قمال زيد: 
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فدعموت أنما وصاحبمي فجعمل رسمول اهلل  يؤممن عمىل دعائنما 
ودعما أبمو هريمرة فقمال: اللهمم إين أسمألك مما سمأل صاحبمي وأسمألك علًا 
ال ينسمى، فقمال رسمول اهلل : آممني. فقلنما يما رسمول اهلل ونحن 
نسمأل اهلل علمًا وال ينسمى، فقمال: سمبقكم هبما الغمالم المدويس« ونحموه يف 
هتذيمب التهذيمب وفيهما بعض ألفماظ حمرفة ويف مسمند أمحد 54١:2 وسمنن 
أيب داود وغريمهما عنمه قمال: »بينا أنا أوعك يف مسمجد املدينة إذ دخل رسمول 
اهلل  املسمجد فقمال: ممن أحسمن الفتمى المدويس؟ ممن أحسمن 
الفتمى المدويس؟ فقال له قائمل: هو ذاك يوعمك يف جانب املسمجد حيث ترى 
يما رسمول اهلل. فجماء فوضع يمده عيل وقمال يل معروًفما، فقممت فانطلق حتى 

قمام يف مقاممه المذي يصيل فيمه.. .«.

 وممر مما روى من توليمة عمر لقداممة بن مظعمون وأيب هريرة البحريمن، قدامة 
عمل اجلبايمة، وأبما هريرة عمىل الصمالة والقضماء، ثم مجمع المكل أليب هريرة. 
همذا ممع أن قداممة ممن السمابقني البدريني، ثم قاسمم عممر أبا هريمرة كا كان 

يقاسمم عالمه وأراج أن بعيمده عىل اإلممارة فأبى أبمو هريرة.

 وتقـدم: شمهادة طلحمة والزبري وأيب أيوب وعائشمة لمه، وتقدم: ثنماء ابن عمر 
عليمه. وذكمر احلاكم يف املسمتدرك أنمه روى عنه بضعة وعرشون ممن الصحابة 
عمد منهمم أيب بمن كعب وأبا موسمى األشمعري وعائشمة بمن يزيد وأبما أيوب 

وابمن عممر وابن عبماس وابمن الزبري وجابمر بن عبمد اهلل ومجاعة.

العلمم،  أهمل  الثانائمة ممن  البخماري روى عنمه نحمو  »قمال   ويف اإلصابـة: 
وكان أحفمظ ممن روى احلديمث يف عمرصه. قمال وكيمع يف نسمخته: حدثنما 
األعممش عمن ابمن صالمح قمال: كان أبو هريمرة أحفمظ أصحاب رسمول اهلل 
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. وأخرجمه البغموي ممن روايمة أيب بكر بن عيماش عن األعمش 
بلفمظ: ما كان أفضلهمم، ولكنه كان أحفمظ... وقال الربيع قال الشمافعي: أبو 
هريمرة أحفظ ممن روى احلديمث يف دهره. وقال أبمو الزعيزعة كاتمب مروان: 
أرسمل ممروان إىل أيب هريرة فجعل حيدثه وكان أجلسمني خلمف الرير أكتب 
مما حيمدث به، حتى إذا كان يف رأس احلول أرسمل إليه فسمأله وأممرين أن أنظر، 
فما غمري حرًفما من حمرف«. وأخرجه احلاكمم يف املسمتدرك: وفيه »فما زاد وال 
نقمص، وال قمدم وال أخمر« قمال احلاكمم: »صحيح اإلسمناد« وأقمره الذهبي، 
وقمال ابمن كثري يف البدايمة: »وقد كان أبو هريمرة من الصدق واحلفمظ والديانة 

والزهمادة والعممل الصالح عمىل جانب عظيمم.. . «.

 ويف طبقـات ابـن سـعد: »أخرنما معن بن عيسمى قمال: حدثنا مالمك ابن أنس 
عمن املقمري عمن أيب هريمرة أن ممروان دخمل عليه يف شمكواه الذي ممات فيه 
فقمال: شمفاك اهلل يما أبما هريمرة. فقمال أبمو هريمرة: اللهمم إين أحمب لقماءك، 
فأحمب لقائمي. قمال فما بلغ ممروان أصحماب القطما حتى ممات أبمو هريرة«.

سفيان  أيب  بنت  حبيبة  أم  وأمجله  العرب  أحسن  »عندي  قال:  مسلم   لفظ 
من  العلم  أ هل  فمن  يغلط وهيم،  بأنه  ابن عار  أزوجكها« ويف سنده عكرمة 
وأقرب  تأوله،  من  ومنهم  عكرمة،  أوهام  من  انه  وقال  احلديث  هذا  يف  تكلم 
تأويل له أن زواج النبي  ملا كان قبل إسالم أيب سفيان كان بدون 

رضاه فأراد بقوله: »أزوجكها« أرىض بالزواج، فأقبل مني هذا الرضا.

 ممن عمادة مسملم يف )صحيحـه( أنمه عنمد سمياق الروايمات املتفقمة يف اجلملة 
يقمدم األصمح فاألصمح، فقمد يقمع يف الروايمة املؤخمرة إمجمال أو خطمأ تبينمه 

املقدمة. الروايمة 
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]47[  وبممني القممرآن والسممنة فممرق مممن وجمموه: وبيممان أن اهلل  تكفممل 
بحفممظ الرشيعممة مممما فيممه الكتمماب والسممنة ، ومممع ذلممك كلممف األمممة القيممام 
بمما تيممر هلمما مممن احلفممظ، وملمما كان القممرآن مقصمموًدا حفممظ لفظممه ومعنمماه، 
ويف ضيمماع لفظممة واحممدة منممه فمموات مقصممود دينممي، وهممو مقممدار حمصممور 
يسممهل عممىل الصحابممة حفظممه يف الصممدور وكتابتممه يف اجلملممة كلفمموا بحفظممه 
بالطريقتممني، وبذلممك جممرى العمممل يف حيمماة النبممي  فتوفمماه 
اهلل  والقممرآن كلممه حمفمموظ يف الصممدور مفرقمما، إال أن معظمممه 
عنممد مجاعممة معروفممني، وإنمما حفظممه مجيعممه بضعممة أشممخاص، وحمفمموظ 
كلممه بالكتابممة مفرًقمما يف القطممع التممي بأيممدي النمماس ....فلمما اسممتحر القتممل 
بالقممراء يف اليامممة وخممي أن يسممتحر هبممم يف كل موطممن ومممن شممأن ذلممك 
مممع رصف النظممر عممن حفممظ اهلل  أن يممؤدي إىل نقممص يف الطريقممة 
األوىل. رأى الصحابممة أهنممم إذا تركمموا تلممك القطممع كمما هممي مفرقممة بأيممدي 
النمماس كان مممن شممأن ذلممك احتممال أن يتلممف بعضهمما فيقممع النقممص يف 
الطريقممة الثانيممة أيًضمما. ورأوا أنممه يمكنهممم االحتيمماط للطريقممة الثانيممة بجمممع 
تلممك القطممع وكتابممة القممرآن ممما يف صحممف حتفممظ عنممد اخلليفممة، وإذ كان 
ذلممك ممكنمما بممدون مشممقة شممديدة، وهممو مممن قبيممل الكتابممة التممي ثبممت األمممر 
هبمما وال مفسممدة البتممة، علممموا أنممه مممن مجاعممة ممما كلفمموا بممه، فوفقهممم اهلل 
 للقيممام هبممذا أممما السممنة فاملقصممود منهمما معانيهمما، وفمموات مجلممة 
مممن األحاديممث ال يتحقممق بممه فمموات مقصممود دينممي، إذ قممد يكممون يف القممرآن 
وفيمما بقممي مممن األحاديممث ممما يفيممد معمماين اجلملممة التممي فاتممت. وهممي مممع 
  ذلممك منتممرشة ال تتيممر كتابتهمما كمما تقممدم، فاكتفممى النبممي
مممن الصحابممة بحفظهمما يف الصممدور كمما تيممر بممأن حيفممظ كل واحممد ممما 
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وقممف عليممه ثممم يبلغممه عنممد احلاجممة ومل يأمرهممم بكتابتهمما، ومل يمكممن حفممظ 
معظمهمما مقصمموًرا عممىل القممرآن بممل كان مجاعممة ليسمموا مممن القممراء عندهممم 

مممن السممنة أكثممر مممما عنممد بعممض القممراء.

 فالدالئممل والقرائممن التممي فهممم منهمما الصحابممة أن عليهممم أن يصنعمموا ممما 
صنعمموا يف مجممع القممرآن مل يتوفممر هلممم مثلهمما وال ممما يقارهبمما لكممي يفهممموا منه 
أن عليهممم أن جيمعمموا السممنة. عممىل أهنممم كانمموا إذا فكممروا يف مجعهمما بممدا هلممم 
احتممال اشممتاله عممىل مفسممدة ....، وكذلممك كان فيممه تفويت حكممم ومصالح 
عظيمممة ،وتوقفهممم عممن اجلمممع ملمما تقممدم ال يعنممي عممدم العنايممة باألحاديممث، 
فقممد ثبممت بالتواتممر تدينهممم وانقيادهممم هلمما وبحثهممم عنهمما..، ولكنهممم كانمموا 
يؤمنممون بتكفممل اهلل  بحفظهمما ويكرهممون أن يعملمموا مممن قبلهممم 
غممري ممما وضممح هلممم أنممه مصلحممة حمضممة، ويعلمممون أنممه سمميأيت زمممان تتوفممر 
فيممه دواعممي اجلمممع وتممزول املوانممع عنممه، وقممد رأوا بشممائر ذلممك مممن انتشممار 
اإلسممالم وشممدة إقبممال النمماس عممىل مممن تلقممى العلممم وحفظممه والعمممل بممه، 

وقممد أتممم اهلل ذلممك كمما اقتضممه حكمتممه.

]49[  بمل أزيمد عمىل ذلمك أن بعمض األخبمار يزيده تعمدد الطمرق وهنما، كأن يكون 
اخلمر يف فضمل رجمال من كل طريمق من طمرق كمذاب أو متهم مممن يتعصب 

لمه أو مغفمل أو جمهول.

]50[  قمد عرفنما أن مالمًكا ربما توقمف عمن األخمذ باحلديمث العتقماده أنه منسموخ 
أو نحمو ذلمك، وقمد تبنمى عمىل احلديمث الواحمد مئمات ممن املسمائل، وقمد 
قمال مالمك: »إنما أنا بمرش أخطئ وأصيمب، فانظمروا يف رأيمي فا وافق السمنة 

فخمذوا بمه ]ممن ترمجمة مالمك يف هتذيمب التهذيب[«.
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]5١[ ا الختالف يف املتن عىل أرضب:

األول: ما ال خيتلف به املعنى. وهذا ليس باضطراب.

الثاين:  مما خيتلمف بمه معنمى غمري املعنمى املقصمود، وهمذا قريمب ممن سمابقه، ومنمه 
القضيمة التمي اسمتدل هبا أبمو رية يف عمدة مواضع حيسمب أنه قد ظفر بقاسممة 
الظهمر للحديمث النبوي! وهمي االختالف والشمك يف الصمالة الرباعية التي 
سمها فيهما النبي  فسملم ممن ركعتني فنبهمه ذو اليديمن، فوقع يف 
روايمة: »إحمدى صماليت العمي« ويف رواية: »الظهمر« ويف أخمرى: »العرص« 
فاألخريمان خمتلفتمان لكمن ذلمك ال يوجمب اختالًفما يف املعنمى املقصمود فإن 

حكمم الصلموات يف السمهو الواحد.

الثالث:  ما خيتلف به معنى مقصود لكن يف احلديث معنى آخر مقصود ال خيتلف كقصة 
املرأة التي زوجها النبي  رجاًل بأن يعلمها ما معه من القرآن.

الرابع:  مما خيتلمف بمه املعنى املقصمود كلمه، فهمذا ال يصح السمند بالوجهمني وأمكن 
الرتجيمح فالراجمح همو الصحيمح، وإال فالوقمف، والغالمب أن البخماري 
ومسملًا ينبهمان عىل الرتجيح بطمرق يعرفها من ممارس الصحيحني، وكذلك 
كتمب السمنن يكثمر فيهما بيمان الراجح، لكمن قد ال يتبمني ألحدهمم فريى أن 

عليمه إثبمات الوجهمني حيفظهما ملمن بعده، فمرب مبلمغ أوعى من سمامع.

]52[  املختلمف فيهمم قليمل، وال تبلمغ كلمتمان يف رجمل واحد همذا التفماوت الذي 
ذكمره وال مما يقاربه إال قليماًل حيث يكمون يف إحدامها خلل، وللخلل أسمباب 
وعالممات بسمطت القمول فيهما بعمض البسمط يف )التنكيـل(، والناظمرون يف 

ثالثة: العلمم 
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 خملص مستعجل جيأر بالشكوى.

 ومتبع هلواه فأنى هيديه اهلل.

  وخملمص دائمب فهذا ممن قال اهلل  فيهمم: ڇ ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀۀ ہ ہ ہ ہ ڇ ]العنكبموت: ٦9[ وسمنة اهلل  يف املطالمب العالية 
والدرجمات الرفيعمة أن يكمون يف نيلهما مشمقة ليتم االبتمالء ويسمتحق البالغ إىل 

تلمك الدرجة رشفهما وثواهبا قمال اهلل : ڇ ٺ ٺ ٿ ٿ 
]حممد: ٣١[. ڇ  ٿ ٿ ٹ ٹ 

]5٣[  قال شميخ اإلسمالم ابن تيميمة يف رده عمىل اإلخنائي: »فال يعرف ممن الصحابة 
ممن كان يعتممد الكذب عمىل رسمول اهلل ، وإن كان فيهمم من له 

ذنموب لكمن هذا البماب مما عصمهمم اهلل فيه«.

]54[  همذا ممن احلكممة يف اختصماص اهلل  أصحماب رسموله باحلفمظ 
ممن الكمذب عليمه أنمه سمبحانه كمره أ ن يكونموا هدًفا لطعمن ممن بعدهم ألن 
ذريعمة إىل الطعمن يف اإلسمالم مجلمة. وليس هناك سمبب مقبول للطعمن إال أن 
يقمال: نحمن مضطمرون إىل بيمان أحواهلم ليعمرف من ال حيتمج بروايتمه منهم، 
فاقتضمت احلكممة حسمم همذا لقطمع العمذر عمن حيماول الطعمن يف أحمد منهم.

]55[  أمما أهمل العلمم ممن أهمل السمنة فمال يقولمون يف عثمان وال يف غريه ممن آحاد 
الصحابمة إنمه معصوم مطلًقما أو من الكبائمر، وإنا يقولمون يف املبرشين باجلنة: 
إنمه ال يمكمن أن يقمع منهمم ما حيمول بينهم وبمني ما بمرشوا بمه، وإن الصحايب 
الذي سممع ممن النبمي  ومل يعرف بنفماق يف عهمده وال ارتد بعد 
موتمه ال يكمذب عليه  متعممًدا، وقد تقمدم بيان ذلمك، وال يظن 
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بمه أ ن يرتكمب كبرية غري متمأول ويرص عليهما، والعارف ا ملنصف ال يسمتطيع 
أ ن جيحمد أن همذا احلمال كانمت هي الغالبمة فيهمم، فالواجب احلممل عليها ما 
دام ذلمك حمتمماًل، وعلماء السمنة جيمدون االحتمال قائمًا يف كل مما نقمل نقماًل 
ثابًتما، نعمم قمد يبعمد يف بعمض القضايما ولكنهمم يرونمه ممع بعمده أقمرب من 

ضده، وذلمك مبسموط يف كتبهم.

]5٦[  هذا وعلاء السمنة ال يسمتندون يف التصديق والتكذيمب إىل أن ذاك يروقهم هذا 
ال يعجبهمم، ولكنهمم ينظمرون إىل المرواة فممن كان من أهل الصمدق واألمانة 
والثقمة ال يكذبونمه، غمري أهنمم إذا قمام الدليمل عىل خطئمه خطأوه، سمواء كان 
ذلمك فيما يسموؤهم أم فيما يعجبهمم، وأمما ممن كان كذاًبما أو متهمًا أو مغفاًل 
أو جمهمواًل أو نحمو ذلمك فإهنمم ال حيتجمون بروايتمه. وممن همؤالء مجاعة كثري 
قمد رووا عنهمم يف كتمب التفسمري وكثمري من كتمب احلديمث والسمري واملناقب 
والفضائمل والتاريمخ واألدب، وليسمت روايتهم عنهمم تصديًقا هلمم وإنا هي 
عمىل سمبيل التقييمد واالعتبمار، فمإذا جماء دور النقد جمروا عىل ما عرفموه، فا 
ثبمت عما رواه همؤالء بروايمة غريهمم ممن أهمل الصمدق قبلموه، ومما مل يثبت 
فمإن كان ممما يقمرب وقوعمه مل يرو بذكمره بأًسما وإن مل يكن حجمة، وإن كان مما 
يسمتبعد أنكمروه، فإن اشمتد البعمد كذبموه، وهذا التفصيمل هو احلمق املعقول، 
ومعلموم أن الكمذوب قمد يصدق فمإذا صدقناه حيمث عرفنا صدقه واستأنسمنا 
بخمره حيمث يقمرب صدقمه مل يكمن علينما - بمل إن مل يكمن لنما - أن نصدقمه 

حيمث مل يتبمني لنما صدقمه، فكيمف إذا تبني لنما كذبه ؟.

]57[  أال تمرى أن مسملًا صحمح حديمث أيب معاويمة عمن األعممش عمن عمدي بن 
ثابمت عمن زر قمال: »قال عميل: والذي فلمق احلبة وبرأ النسممة إنه لعهمد النبي 
األممي  إىل أن حيبنمي إال مؤمن وال يبغضنمي إال منافق« وال أعلم 
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أحمًدا طعمن فيه، ممع أن عدي بمن ثابت معمروف بالتشميع بل وصفمه بعضهم 
بالغلمو فيمه، وكان إمام مسمجد الشميعة وقاضهمم، والبخماري إن مل خيرج هذا 
احلديمث فقد احتمج بعدي بن ثابمت يف عدة أحاديمث، ولمو كان يتهمه بكذب 

مما يف الرواية ملما احتج بمه البتة.

]5٨[  قول حييى القطان: »ما رأيت الصاحلني يف يشء أكذب منهم يف احلديث«.

 واملعمروف عنمد أهمل احلديمث أهنمم أنماس اسمتغرقوا يف العبمادة والتقشمف 
وغفلموا عمن ضبمط احلديمث، فصماروا حيدثمون عمىل التوهمم، كأبمان بن أيب 

عيماش ويزيمد بمن أبمان الرقمايش وصالمح املمري وغريهمم.

]59[ أقول: للحديث روايات:

إحداها:  روايمة وكيمع عمن األعممش عمن إبراهيمم التيممي عمن أبيمه عمن أيب 
ذر سمألت النبمي  عن قولمه : ڇ ۉ 
العمرش«  »مسمتقرها حتمت  ]يمس: ٣٨[ قمال:  ۉ ې ېې ڇ 

أخرجماه يف الصحيمح.

الثانية:  يف الصحيحمني أيًضما ممن طريق أيب معاويمة عن األعمش عمن إبراهيم 
اهلل  املسمجد ورسمول  »دخلمت  قمال:  ذر  أيب  أبيمه عمن  التيممي عمن 
 جالمس، فلما غابت الشممس قال: »ي�ا أب�ا ذر ه�ل تدري 
أي�ن تذه�ب ه�ذه؟« قمال: قلت اهلل ورسموله أعلم. قمال: »فإنه�ا تذهب 
فتس�تأذن يف الس�جود في�ؤذن هل�ا. وكأنه�ا ق�د قيل هل�ا ارجعي من حيث 
جئ�ت، فتطل�ع م�ن غروبه�ا، قمال: ثمم قمرأ يف قمراءة عبمد اهلل: ﴿وذلك 

مسمتقر هلما﴾ ال أدري ممن القمارئ؟ ولعلمه إبراهيمم التيمي. 
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 وظاهمر اختمالف سمياق الروايتني أهنما حديثان كل منها مسمتقل عمن اآلخر، 
وليمس يف املرفموع عمن هاتمني الروايتمني ذكمر أهنما حمني تغمرب تكمون حتت 
العمرش أو يف مسمتقرها وهنماك روايمة البخاري عمن الفرباين عمن الثوري عن 
األعممش بنحمو روايمة أيب معاويمة إال أنمه قمال: »تذهمب حتمى تسمجد حتت 
العمرش فتسمتأذن.. « ونحوه بزيادة يف رواية ملسملم من وجه آخمر عن إبراهيم 
التيممي وقمال: »حتمى تنتهمي إىل مسمتقرها حتمت العمرش فتخر سماجدة.. . « 
فقمد يقمال: لعل أصمل الثابمت عمن أيب ذر احلديثمان األوالن، ولكمن إبراهيم 
التيممي ظمن اتفماق معناها فجممع بينهما يف الروايمة الثالثة، وقد يقمال: بل هو 
حديمث واحمد اختمرصه وكيمع عىل وجمه وأبمو معاوية عمىل آخمر، واهلل أعلم.

 همذا وجمري الشممس همو واهلل أعلمم همذا الذي حيسمه النماس، فإنمه عىل كل 
حمال همو المذي تطلمق عليه العمرب )جمرى الشممس( تدبر، وبحسمب ذلك 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇڄ ڄ   : اهلل  وقمال  احلديمث.  يفهمم 
 ]١٨ ]احلمج:  ڎڈڇ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ومهما يكمن همذا السمجود فإنمه يمدل عمىل االنقيماد التمام، والشممس منقمادة 
ألممر رهبما هبمذا، وانحطاطهما يف رأي العمني إىل أسمفل أجمدر بمأن يسممى 
سمجوًدا، واملأممور يعممل إذا انقاه، وشمأنه االنقياد دائًا، فشمأنه عنمد توقع أن 
يؤممر برتكمه أن يسمتأذن فأمما طلوعها آخمر الزمان ممن مغرهبا فرأيمت لبعض 
العرصيمني كالًمما سمأذكره لينظر فيمه: ذكر أنمه حيتمل أن حيمدث اهلل  ما 
يعموق همذه احلركة املحسوسمة الدائرة بمني الشممس واألرض فتبطمئ تدرجًيا 
كما يشمعر به مما جماء يف بعمض األخبمار أن األيمام تطول آخمر الزممان، حتى 
تصمل إىل درجمة اسمتقرار، ويكمون عروض همذا االسمتقرار بعمد غروهبا من 
همذا الوجمه ممن مغرهبمم. قمال: وذاك املوضوع الذي سموف تسمتقر فيه معني 
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بالنسمية إىل موضعهما ممن األرض، فيصمح أن يكون هو املسمتقر. قمال: وكان 
الظاهمر واهلل أعلمم أن يقمال: »حتمت األرض« أي بالنظر إىل أهمل الوجه. لكنه 
عمدل إىل »حتمت العمرش« ألوجمه: منهما كراهيمة إثمارة مما يسمتغربه العمرب 
حينئمذ ممن هيمأة اخللمق ممما يمؤدي إىل شمك وتسماؤل واسمتغال األفمكار بما 
ليمس ممن مهمات الديمن التمي بعث هلما الرسمل، وقد ذكمر بعضهم نحمو هذا 

ڇ  ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ  ڇ   : قولمه  يف 
 .]١٨9 ]البقمرة: 

ومنها:  أنمه إن كان حتمت األرض عنمد أهمل همذا الوجمه فهمو فوقهما عنمد 
غريهمم، أمما العمرش فمذاك املوضع والعمامل كله حتتمه، راجع الرسمالة 

العرشمية لشميخ اإلسمالم ابمن تيمية.

ومنها:  أنمه ملما ذكر أنمه موضع سمجودها كانمت نسمبة السمجود إىل كونه حتت 
أوىل. العرش 

]٦0[  ولمو احتجمت إىل الطعمن يف سمند اخلمر ألريتمك كيف يكمون الطعمن املعقول 
بشمواهده ممن كالم األئممة كابمن املديني والبخماري وأيب حاتمم وغريهم، فإن 
هلمم علماًل ليمس كل منها قادحة حيمث وقعت، ولكنهما تقمع إذا وقعت يف خر 

حتقق أنمه منكر، وهمذا ممن أرسار الفتن.

]٦١[  خلقمه  يشممل مجيمع أحوالمه وأفعالمه وأقوالمه، فمرأت عائشمة 
أنمه ال يمكنهما تفصيمل مما تعلمم ممن ذلك كلمه لذلمك السمائل، وعلممت أنه 
يقمرأ القمرآن وفيمه تفصيمل كثمري ممن األخمالق التمي كانمت ممن خلمق النبي 
 وإمجمال الباقمي فأحالتمه عليمه، وقمد عماد السمائل فسمأهلا عمن 
همدي النبمي  يف أعالمه، فأخرتمه. ويف ذلمك وسمائر أحاديمث 
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عائشمة نفسمها ذكر أشمياء كثمرية جمًدا ال يفهمها الناس ممن نص القمرآن وإنا 
همي ممن بيمان لمه بما فيمه التفصيمل والتخصيمص والتقييمد ونحمو ذلك.

]٦2[  الغالمب اتفاقهما – يعنمي حييمى وعبمد الرمحمن بمن مهمدي-، والغالمب فيما 
اختلفما فيه أن يسمتضعف حييمى رجاًل فيرتك احلديمث عنه، ويمرى عبد الرمحن 
أن الرجمل وإن كان فيمه ضعمف فليس بالشمديد، فيحدث عنه، ويثنمى عليه با 
وافمق حالمه عنده، وقمد قال تلميذهما ابن املدينمي: »إذا اجتمع حييى بن سمعيد 
وعبمد الرمحمن بمن مهمدي عىل تمرك رجل مل أحمدث عنه، فمإذا اختلفما أخذت 
بقمول عبمد الرمحن ألنمه أقصدهما وكان يف حييى تشمدد« واألئمة الذيمن جاءوا 
بعدمهما ال جيممدون عمىل قوهلما بل يبحثمون وينظمرون وجيتهمدون وحيكون با 
بمان هلمم، والعارف اخلبمري املارس ال يتعمذر عليمه معرفة الراجح فيما اختلف 
فيمه ممن قبلمه، وعىل فمرض أننما مل نعرف ممن حمال راو إال أن حييمى تركه وأن 
عبمد الرمحمن كان حيمدث عنمه، فمقتمى ذلمك أنمه صمدوق هيمم وخيطمئ فال 

يسمقط وال حيتمج با ينفمرد به.

]٦٣[  وعمىل كل مسملم األممر باملعمروف والنهمي عمن املنكمر، ويتأكمد ذلمك عمىل 
الرجمل يف أهلمه، وعمىل كل راع يف رعيتمه، وعمىل كل ممن عمرف حكمًا بدليل 
قطعمي أو ظنمي أن يرشمد ممن يمراه من املسملمني خيالفه جهماًل بمه، وينكر عىل 
ممن يمراه يعمرض عنه عمىل وجه منكمر. وليس له اإلنمكار عىل ممن يعرض عنه 
عمىل وجه معمروف. والوجمه املعروف همو ما يسممى »اختمالف االجتهاد« أو 

»اختمالف وجهمة النظمر« مع احتماد القصمد يف طاعة اهلل ورسموله.

انتهى ما أردت نقله من هذا الكتاب النافع... رحم اهلل مؤلفه وغفر له.


